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Název diplomové práce: 
Revitalizace areálu filmových ateliér ů Zlín  

1. Průběh předchozího studia  
Ateliérová tvorba byla v  NMSP hodnocena známkami B a C, celkový průměr magisterského studia 1,725. 
Byla členem autorského kolektivu studentů, který vypracoval vítěznou koncepci nového náměstí v městě 
Bojkovice, které bylo v minulém roce realizováno.  

2. Předmět diplomní práce, idea a návrhové řešení 

Předmětem zadání diplomové práce bylo vyhodnocení možností obnovy ateliérů pro filmovou 
tvorbu a další nové funkce (kulturně vzdělávací a rekreační funkce, sportovní areál a různorodé 
formy bydlení). Zadání diplomní práce vycházelo z konkrétních požadavků společnosti, vlastnící 
převážnou část areálu. ÚP města Zlína tuto plochu určuje pro smíšenou funkci. 
Dominantním objektem je vstupní budova s rozhlednou, druhý objekt při vstupu má 
administrativní funkci. Převážnou část rozvojového území areálu věnuje funkci bydlení. Stávající 
rodinné domy v okolí doplňují menší schodišťové a pavlačové bytové domy.  
Poznámky: 

- V dispozičních schématech jsou drobné chyby 
- Součástí řešeného území je parková plocha s filmovou ideou. Obsahová náplň je pouze 

popsána v průvodní zprávě 
- Vizualizace mohly mít reálnější podobu (viz srovnání s DP stejného tématu)  

3. Přístup k vypracování diplomové práce 

Výsledkem je celkové kvalitní promyšlené řešení, graficky přehledně zpracovaná práce. 
Studentka pracovala kontinuálně, práci řádně konzultovala, ve fázi dokončování DP věnovala 
časový prostor i jiným aktivitám. 
Práce je po formální stránce rovněž přehledně zpracovaná. Po jejím prostudování konstatuji, že 
splňuje požadavky na obsah a rozsah dokumentace DP a je v souladu se zadáním DP a 
zadanými konkrétními zásadami pro revitalizaci areálu.  
 

4. Celkové hodnocení práce 
Předloženou diplomovou práci  doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
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